
 

 
 

 

2015 2014- REGISTRATION FOR ACADEMIC YEAR 
  2014-2015 التسجيل للعام الدراسي

 

 تسجيل الطالب الجدد األشقاء 

 دة تسجيلعاا 

 نقل الطالب 

* Registration of siblings 

* Re-registration 

* Transfer students 
between campuses 

 

   Dear Parents,  

We thank you for selecting Emirates National 

Schools as the educational institution of your 

child. We are pleased to announce that the 

school’s registration process for the next 

Academic Year 1024-2025 will begin on 

Sunday January 26th for a week for the 

siblings of registered students.  

 

Important Note 

Please note that ENS accepts re-
registration of current students only 

when the first and second 
installments for 2013-2014 have 

been paid. 

Kindly note that your delay in registering 
sibling(s) beyond January 30 may result in 

your loss of priority of seat. 

 

 

 
Registration of New Sibling(s) of ENS 
Current Students  
Admission Application form should be 

submitted to the Registration Office along 

with a CD or USB and printed copies of the 

including the following documents: 

 

1- Copy of The Student Passport should be 
valid till 30th December 2014 

2- Copy of The Student Residence Visa (for 
non-Locals) should be valid till 30th 
December 2014. 

 

 أولياء األمور الكرام، 

نود أن نشكركم على اختيار مدارس اإلمارات الوطنية كمؤسسة 
كما يسرنا أن نعلن عن بدء عملية التسجيل في . طفالكمتعليمية أل

ابتداًء من يوم  4102-4102المدارس للعام الدراسي القادم 
لمدة أسبوع واحد الخوان الطلبة الملتحقين  يناير 42األحد 
  .بالمدرسة

 

 مالحظة هامة

مدارس اإلمارات يرجى المالحظة أن عملية إعادة تسجيل طالب 
 األولى والثانية تتم فقط بعد سداد الرسوم الدراسية الوطنية الحاليين

 .4102  -4102 للعام الدراسي الحالي 

 
يؤدي يناير قد  03بحيث يتخطى  تسجيل أشقاء أبنائكمإن أي تأخير في 

 .للمقعد الدراسيإلى فقدانكم األولوية 

 

 الطالب الجدد األشقاء لطالب مدارس اإلمارات/تسجيل الطالب

 الوطنية الحاليين
يرجى من أولياء األمور التوجه لقسم التسجيل و تعبئة إستمارة طلب 

مع نسخة ورقية  (نسخة الكترونية) USBأو  اإللتحاق وارفاق قرص مدمج
 :الوثائق التالية من

 
 (.01/04/4102حتى  ساري المفعول)سفر الطالب  نسخة من جواز -0

 2014/ 01/04لب سارية المفعول حتى تاريخ صورة عن إقامة الطا -4
 (.لغير المواطنين)

، ( للمواطنين)و خالصة القيد  صورة عن جواز سفر ولي أمر الطالب -0
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3- Copy of father’s passport and copy of: 
Family Book (for Locals), Residence 
Visa (for non-Locals). 

4- Copy of student’s ID National Card.  
5- Copy of student birth certificate. 
6- Letter of Good Behavior from previous 

school. 
7- Copy of the original report card for the 

most recent term/semester of the current 
year 2013 / 2014. 

8- Copy of Student Immunization Report. 

9- 1 Passport size photo of the student  on 
a  CD or USB and 3 other hard copies 
photos attached with the Application 
form  

Information on School Fees for 2014-2015 will be 

provided to the Parents in May 2014.   

 

 (.لغير المواطنين)وصورة اإلقامة 

 .صورة عن بطاقة الهوية الخاصة بالطالب -2

 .ادة ميالد الطالبصورة عن شه -2

 .شهادة حسن سلوك من المدرسة السابقة -2

 .م 4102/  4100صورة عن شهادة نصف العام الدراسي الحالي  -7

 .صورة عن شهادة تطعيم الطالب -8

 USBأو صورة شخصية حديثة للطالب داخل القرص المدمج  -9

 .(صور شخصية حديثة ترفق مع طلب االلتحاق 0باالضافة لـ)

  

 

 
سيتم إرسالها ألولياء  4102-4102لدراسية للعام الدراسي تفاصيل الرسوم ا

 .4102األمور خالل شهر مايو 

 
 

 
 


